Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Türkiye'de can kaybı 214 oldu, toplam vaka sayısı da 13 bin 531'e yükseldi
Türkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
tarafından paylaşılan verilere göre can kaybı 214 oldu. Toplam vaka sayısı 13
bin 531 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 243. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni
tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Koca'dan Koronavirüs kampanyasına destek çağrısı: Hepimiz eşit şartlarda
değiliz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın dün Koronavirüs'le mücadele kapsamında başlattığı bağış
kampanyasına kişisel sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.
Kaynak | t24.com.tr

Hazineye ait tarım arazilerinden alınacak kiralar 6 ay ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarımsal amaçlı kiralanan hazine
arazilerinden alınacak kira bedellerinin 6 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.
Bakan Murat Kurum, dünya genelinde etkili olan yeni tip corona virüs (Kovid19) salgınının tarım sektöründeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yeni
tedbirler aldıklarını belirtti. Kurum, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Ecrimisil
Bedelinin Yarısı Üzerinde Kiralama Projesi kapsamındaki çiftçilerin ödemelerini
kolaylaştırmak için kira ödemelerinin ertelenmesi kararı aldıklarını bildirdi.
Kaynak | posta.com.tr

İçişleri Bakanı Soylu: 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı
karantinaya aldık" dedi. Soylu, Emniyet ve kamudaki virüs vakalarına ilişkin de
"Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18, ayrıca 4
kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya
kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai
arkadaşlarımız var. " açıklamasında bulundu.
Kaynak | ntv.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Merkez'den 5 yeni adım
Merkez Bankası koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel çapta yarattığı
belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması
amacıyla aldığı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre ihracatçıların desteklenmesi
için 60 milyar lira limitli reeskont kredisi kullandırılacak. Piyasa yapıcısı
bankaların İşsizlik Sigortası Fonu'ndan aldığı bonoları Merkez Bankası'na
satabilecek.
Kaynak | Hürriyet

Bakan Albayrak: Ticaret ve finans sistemi için çıkış yollarını konuştuk
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez
Bankası Başkanları toplantısında, Covid-19'un küresel ticaret ve finans
sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını
kaydetti.
Kaynak | dunya.com

Covid-19 elektrik ihracatını düşürecek
Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Rüyan, yenitip korona virüsle
(Covid-19) mücadele kapsamında alman tedbirlerin elektrik talebinde düşüşe
neden olacağını belirterek, "Bu durumun beklenenden uzun sürmesi halinde
orta ve uzun vadede ticaret piyasasına negatif etkileri de artacaktır" dedi.
Kaynak | Dünya

ABD borsaları ilk çeyreği tarihin en sert kayıplarıyla kapatacak
Wall Street yılın ilk üç ayını tarihin en kötü çeyrek dönem performanslarından
biriyle kapatmaya hazırlanırken, ABD borsaları vadeli kontratları yüzde 1'e
yakın ekside seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki sert gerileme ve şirket
faaliyetlerindeki yavaşlama, corona virüsün yol açtığı ekonomik tahribatın
boyutu hakkında fikir veriyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Antalya'da cadde ve meydanlarda temizlik
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme
çalışmaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde cadde ve sokakları ilaçlı
suyla yıkamaya devam ediyor.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Korona döneminde işverenin fesih imkanı askıya alınsın!
COVID-19 salgını süresince işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. COVID-19
salgınının yeni bir işsizlik dalgasına yol açmaması, işin ve işçinin gelir
sürekliğinin sağlanması için COVID-19 ile mücadele döneminde işverenin iş
sözleşmesini fesih imkânı askıya alınmalıdır.
Kaynak | Dünya

43 ilin geçiş güzergahında korona virüs denetimleri havadan görüntülendi
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan
Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler
gerçekleştirildi. Tek tek durdurulan araçların sürücülerinde ve yolcularda ateş
ölçümü yapılırken uyarılara uymayanlara da ceza yazıldı.
Kaynak | aksam.com.tr

65 yaş üstü bireylere ev temizliği hizmeti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Covid-19
salgını önleme kapsamında yardım hizmetlerini sürdürüyor. YADES Projesi
kapsamında ihtiyacı olan 65 yaş üstü bireylerin evlerinde bakım onarım ve
temizlik hizmeti gerçekleştiriliyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Arçelik 4 ülkede faaliyetlerini geçici durdurdu
Arçelik, Covid-19 salgını nedeniyle Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve

Rusya'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine bağlı olarak bu ülkelerdeki
üretim ve satış faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Kaynak | aksam.com.tr

ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe!
Elazığ'da corona virüs salgınına karşı 'Pandemi Kurulu' tarafından alınan
kararlar tek tek uygulanıyor. Vatandaşların oluşturduğu yerlerin
kapatılmasının ardından en çok kalabalık yaşanan ATM'ler önünde de
tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce, başta Hürriyet Caddesi'nde bulunan
banka şubelerindeki ATM önlerine, 1 metre aralıklarla polis bariyerleri
yerleştirildi. Böylelikle ATM'ler önünde sosyal mesafenin korunması
sağlanacak.
Kaynak | haberler.com

İyileşmiş hastanın kanıyla koronavirüs tedavisi Türkiye'de de başlıyor
Sağlık Bakanlığı ve Kızılay harekete geçti, üniversiteler destek verdi;
koronavirüs salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan
ürünü ile kritik durumda olan hastaların tedavisine başlanacak.
Kaynak | haberler.com

Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışması kapsamında e-ticaret platformu
Hepsiburada sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'na 500 bin
adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdiğini
duyurdu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Dünya genelinde corona virüsten can kaybı 40 bini aştı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği

"Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde
koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 639'a, vaka sayısı
ise 823 bin 284'e ulaştı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

ABD'de 2 dakikada sonuç veren corona virüs testine onay
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2 dakikada sonuç veren yeni tip Corona virüs
(Covid-19) testine onay verdi.
Kaynak | ntv.com.tr

24 saatte 500 vaka tespit edildi, evlenmek ve boşanmak yasaklandı!
Rusya Corona Virüslüye Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada,
son 24 saatte 500 kişide daha corona virüsü tespit edilmesi sonucu ülkedeki
toplam vaka sayısının 2 bin 337'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ülke
genelinde 73 bölgede vaka görüldüğü belirtilirken, 55 kişinin daha taburcu
edilmesi sonucu iyileşen vaka sayısının 121'e ulaştığı kaydedildi. Şu ana
kadar korona virüs nedeniyle toplam 17 kişinin öldüğü ülkenin başkenti
Moskova, en çok vaka kaydedilen kent oldu. Moskova'da enfekte olan kişi
sayısı 387'ye Petersburg'da ise 48'e yükseldi.
Kaynak | milliyet.com.tr

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti
ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 3 bin 170'e; virüs tespit
edilenlerin sayısı ise 164 bin 620'ye yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Almanya'da son 24 saatte 128 kişi öldü!
Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Rober Koch Estitüsü, günlük
olarak Almanya için yayınladığı corona raporunda bir günde 128 kişinin
hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak | sozcu.com.tr

Avustralya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
Avustralya'da, yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin
sayısı 20'ye, vaka vakası 4 bin 800'e çıktı.

Kaynak | milliyet.com.tr

Azerbaycan'da corona virüsten 5. ölüm
Azerbaycan'da korona(corona) virüs nedeniyle ölü sayısı 5'e, toplam vaka
sayısı ise 298'e yükseldi. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs
Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle
1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Hayatını kaybeden 63 yaşındaki hastanın yoğun bakımda yapılan
müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve temasta olduğu kişilerin tespit
edilerek karantinaya alındığı belirtildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Hollanda'da corona virüsten 175 kişi daha öldü
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(corona virüs) salgınında bilanço
ağırlaşmaya devam ediyor. Hollanda da 175 kişinin daha koronavirüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Irak'ta sokağa çıkma yasağı uzatılıyor!
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla
mücadele kapsamında birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak Sağlık
Bakanı Cafer Allavi, yaptığı açıklamada, corona virüsü salgını ile mücadele
kapsamında 17 Mart'tan itibaren Irak'ın genelinde ilan edilen sokağa çıkma
yasağının 19 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Kaynak | sozcu.com.tr

İran'da corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e yükseldi
İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan
açıklamasında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin
daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 2
bin 898'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 111 artarak, 44
bin 606'ya ulaştığını bildirdi.
Kaynak | haberler.com

İspanya'da corona virüsü salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış

İspanya'da yeni tip corona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı
son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni
tip corona virüsü (Covid-19) ile ilgili bilgileri güncelledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

İtalya'da 837 kişi daha korona virüsünden öldü
İtalya'da yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi. İtalya Sivil Savunma
Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın
toplantısında korona virüsü salgınıyla ilgili bilgileri paylaştı.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

Kremlin'i alarma geçiren tokalaşma
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki Komiminarka
Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Deniş Protsenko'da
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
"Putin'e düzenli olarak Kovid19 testi yapılıyor ve hor şey normal"
açıklamasında bulundu.
Kaynak | Sabah

Meclis doktorunun ikinci testi pozitif
TBMM Başkanlığı, Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorun Covid-19 test
sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Meclis Başkanlığından konuya ilişkin dün
şu açıklama yapıldı: "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis
Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla
son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği
şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır."
Kaynak | Hürriyet

Hava kirliliğinin azalması COVID-19'la mücadele için avantaj
Dünya Uzay Ajansı (ESA) verilerine göre, küresel anlamda sanayi
faaliyetlerinin büyük ölçüde durmasına neden olan COVID-19 salgını, hava
kirliliğinin önemli ölçüde azalmasına neden oldu.
Kaynak | Dünya

12 yaşındaki kız Belçika'nın en küçük koronavirüs kurbanı oldu

Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, Belçika'dan koronavirüs
sebebiyle 12 yaşındaki bir kızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Yetkililer, 12
yaşındaki kızın Avrupa'daki en küçük koronavirüs kurbanı olduğunu söyledi.
Kaynak | haberturk.com

14 gün karantina süresine uymadı! Gözlem altına alındı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karısında Corona Virüs vakası görülen ve
yaşadığı köy karantinaya alınan ancak kendisinin test sonuçları negatif çıkan
vatandaş, zorunlu 14 gün karantina sürecine uymayınca sağlık ekipleri
tarafından gözetim altına alındı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Corona virüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı?
Hukuçular, hasta olan ya da Corona virüs semptomlarını gösteren işçilerin
kesinlikle işe gitmemeleri ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak rapor
almaları gerektiğine vurgu yapıyor. Hukuçular ayrıca işverenin de bu nedenle
işçiyi işten çıkaramayacağına ve bunun İş Yasası'na aykırı bir işten çıkarma
olacağına dikkat çekiyor.
Kaynak | posta.com.tr

İran'da yeni doğan bebekte Corona Virüs tespit edildi
İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip Corona Virüs (Kovid19) tespit edildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Mülteci kampları alarm veriyor
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, koronavirüs tehdidi nedeniyle
Yunanistan'daki kapasitesini fazlasıyla aşan mülteci kamplarının
boşaltılmasını talep etti.
Kaynak | Karar

Trump-Putin görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki
gün telefonda görüştükleri açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere'nin
açıklamasına göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının
ekonomiye etkilerinin de ele alındığı kaydedildi.

Kaynak | Cumhuriyet

'Korona' için Türkçe merkez
Facebook, Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma
sundu. Merkezde T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) gibi küresel sağlık kuruluşları tarafından paylaşılan gerçek zamanlı
güncellemelere, videolara ve gönderilere yer veriliyor.
Kaynak | haberler.com

102 Ahıskalı sağlıkçı covid-19 ile mücadelede gönüllü oldu
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Teşkilatı, Ahıskalı sağlıkçılarla birlikte
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, korona virüs ile mücadelede
Türkiye'de gönüllü olarak görev alabileceklerini bildirdiler.
Kaynak | haberler.com

İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk corona virüs nedeniyle öldü
13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, corona virüsün İngiltere'deki en
genç kurbanı oldu. Aile tarafından yapılan açıklamada, 'İsmail, belirtiler
göstermeye başladı ve nefes almakta zorlandı. Kings College Hastanesi'ne
kaldırıldı. Önce solunum cihazına bağlandı, ardından suni komaya sokuldu
ama ne yazık ki dün sabah öldü.' ifadesine yer verildi. Aile, çocuklarının
bilenen bir sağlık sorunun bulunmadığını ve virüsün son derece bulaşıcı
olması nedeniyle son anlarında çocuklarının yanında olamadıklarını kaydetti.
Kaynak | posta.com.tr

Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
Başkent'te corona virüs nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe
gidildi. Kent genelindeki eczaneler pazar hariç saat 10:00'da açılıp 18:00'a
kadar hizmet verecek.
Kaynak | posta.com.tr

Avrupa'da karantinayı reddeden tek ülke: Corona ile savaşta İsveç stratejisi
Corona virüsle mücadelede Avrupa'da birçok ülke sıkı önlemler aldı. Bazı
ülkeler ulusal boyutta karantina uygularken, 4 binden fazla vaka ve 166 ölüme
rağmen İsveç'te günlük yaşama kısıtlama getirilmedi. İnsanlar sokaklarda
dolaşıyor, restoran ve kafeler açık. Bilim insanları hükümete ağır eleştiriler

yapıyor. Hükümet ise, herkesin kendi önlemini alması telkininde bulunuyor.
Başbakan Lofven, "Hepimiz, bireyler olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
Her şeyi yasaklamanın anlamı yok" sözleriyle kendini savunuyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Beyaz Saray sağlık ekibinden çok kritik corona virüs açıklaması
Gelen son dakika haberine göre; Beyaz Saray covid-19 ile Mücadale Görev
Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD'de
salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100
ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bir haftada 5 bin saate yakın ders uzaktan eğitimle verildi
Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerden son derece başarılı
istatistikler geliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, bir haftasını dolduran uzaktan
eğitim sürecinde toplam 4 bin 631 saatlik dersi uzaktan eğitimle verdi.
Kaynak | haberler.com

Ford Otosan üretim arasını 13 Nisan'a uzattı
Ford Otosan, Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler
kapsamında, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği
üretim arasını 13 Nisan'a uzattı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse meydan okuyor
Dünya Çin'de ortaya çıkan ve 30 bin kişiden fazla insanın hayatına mal olan
koronavirüs salgınıyla boğuşurken füze denemesi yapan Kuzey Kore lideri
Kim Jong-un'a tepkiler sürüyor. Guney Kore Kim Jong-un'un denemesini
yakışıksız olarak tanımladı. Füze denemsi sonrası kurmaylarıyla fotoğraf
çekiminde bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Kuzey Kore liderinin çektirdiği
fotoğrafta kimsenin maske takmaması ve koronavirüse karşı tedbirsiz
davranmaları şaşkınlık yarattı.
Kaynak | sabah.com.tr

Otomotiv şirketleri tıbbı cihaz üretmek için sıraya girdi
Ford Otosan'dan Tofaş'a, Toyota'dan TT Motors'a kadar birçok otomotiv

şirketi tıbbı cihaz ve maske üretmeye başlarken, otomotiv şirketlerinin sayısı
hızla artıyor.
Kaynak | sozcu.com.tr

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! işveren, çalışandan corona virüs testi isteyebilir mi?
Dünyayı saran koronavirüs (Kovid-19) salgını, iş hukukuyla ilgili yeni konuları
gündeme getirdi. Salgın nedeniyle işverenin, işçisinden Kovid-19 testi
isteyebileceğini belirten hukukçular, "İşveren bütün işçilerinden test yaptırma
talebinde bulunabilir" yorumunu yaptı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Temizlik rafları boş kalmayacak
Kimya sektörünün önemli aktörlerinden Ak-Kim Kimya, faaliyetlerine ara
vermeden devam ediyor. Kamuoyunda koronavirüs olarak adlandırılan Covid19 salgını nedeniyle hijyen ürünlerine ihtiyaç arttı. Tedarikçiler vatandaşların
taleplerini yetiştirmek için çalışırken pek çok farklı temizlik malzemesinin ham
maddeleri ise Ak-Kim'in Yalova'daki fabrikasında üretiliyor.
Kaynak | haberler.com

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
''Çocuklarınızı sosyal medyadaki krona virüs covid-19 içeriklerinden koruyun''
Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara,
dünyaya yayılan Korana virüs Covid19 salgını nedeniyle ailede görülebilecek
korku halinin çocuklar üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat
çekti.
Kaynak | haberturk.com

'Bilinçsiz vitamin tüketimi bağışıklığa zarar veriyor'
Koronavirüs korkusu, vitamin ve gıda takviyesi tüketimini de patlattı. Ancak
bilinçsiz ve gelişi güzel tüketilen gıda takviyeleri ve vitaminlerin,

enfeksiyondan korumaktan ziyade vücuda zarar verebildiğini söyleyen
Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, herkesin kendine has bir
bağışıklık direnci bulunduğunu söyledi. Yıldırım, "D vitami, demir, B12, E
vitamini ve çinko takviyesini uzman önerisi olmadan, kendi kendinize alıp
kullanmayın. Bilinçsizce kullanılan gıda takviyeleri karaciğer toksisitesine ve
böbrek hücrelerine zarar verebilir" dedi.
Kaynak | haberler.com

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Almanya'da 2. erteleme
Bugün yapılacak kritik UEFA toplantısı öncesi Covid-19 salgını nedeniyle
daha önce 2 Nisan'a kadar ertelenen Almanya Bundesliga'da ara 30 Nisan'a
uzatıldı.
Kaynak | Korkusuz

4. Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama
Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı ertelendi
4. Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama
Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, İşbirliği Organizasyonu 1-3 Nisan
tarihleri arasında yapılacak. Bu fuar ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kaynak | fuarlist.com

